
 
 

 

Valberedningens förslag till föreningens ordförande 

Valberedningen föreslår omval på Stina Nordström 

Namn: Stina Nordström, 53 år, Stockholm 
Titel/arbetsplats: Generalsekreterare på Reumatikerförbundet, Sveriges största patientorganisation 
som består av 24 distrikt och 170 föreningar och har cirka 40. 000 medlemmar. 
 
Jag har jobbat med information, journalistik och kommunikation sedan jag tog studenten. När jag var 
28 år gick jag in i mitt första chefsuppdrag och har varit chef sedan dess: informationschef, 
kommunikationschef, biträdande generalsekreterare och generalsekreterare. Jag har arbetat inom 
såväl privat som offentlig och idéburen sektor; mina chefsuppdrag de senaste 10 åren har varit 
idéburna. 
Och idéburen – det är jag! Jag har varit föreningsaktiv sedan barnsben/tonåren: Scouterna, 
idrottsrörelsen, musik- och studentföreningar. Det är ingen tillfällighet att jag sökt mig till uppdrag 
inom ideella rörelser. Sedan 2002 har jag varit förtroendevald i Ledarna och har verkat i 
förbundsstyrelsen sedan 2006. Jag har varit med och startat flera föreningar inom Ledarna, där 
Ledarna inom idéburen sektor är den senaste. Jag är också stolt över att jag har haft förtroendet att 
vara föreningsordförande sedan starten 2018. 
Att vara ordförande i LIS handlar mycket om att vara operativ och leda arbetet framåt i föreningen 
och se till att de fantastiska kompetenserna som finns i föreningsstyrelsen verkar tillsammans på ett 
bra sätt. Föreningsordföranden är också en viktig länk mellan LIS och förbundet och till övriga 18 
branschföreningar. Min långa erfarenhet av Ledarna har gett mig ett stort nätverk, såväl inom 
förbundet och kansliet som med andra föreningskollegor. Det nätverket är värdefullt för föreningen i 
det fortsatta arbetet framåt – inte minst i det stora utvecklingsprojekt som pågår på förbundet, vilket 
fokuserar på den service och hjälp som föreningarna och medlemmarna ska kunna förvänta sig av 
förbundet centralt. 
I ordförandeuppdraget ser jag att mycket fokus behöver ligga på att utveckla medlemsnytta – både i 
föreningens regi och i samarbete med förbundet. Vi ska jobba vidare med det som vi vet att 
medlemmarna efterfrågar: kompetensutveckling och nätverk. Jag ser också att jag i ordföranderollen 
behöver jobba tillsammans med styrelsen för att utveckla föreningens varumärke och öka kunskapen 
om att LIS och Ledarna finns som en attraktiv förening för civilsamhällets chefer. Det finns en stor 
potential att växa – men här skulle vi behöva mer draghjälp från förbundet centralt för att rekrytera 
och behålla medlemmar och där spelar också min långa erfarenhet från Ledarna och mitt breda 
kontaktnät en viktig roll. 
Jag ser också att föreningsordföranden kan fylla en viktig funktion att delta i debatten och 
opinionsbildningen om förutsättningar för idéburna chefer i deras uppdrag. Finns tid, tillfälle och 
möjlighet att kliva fram mer i den sortens aktiviteter så ser jag det som självklart att ordföranden gör 
detta. Både på egen hand och i samverkan med andra. 

 
 

 


